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खुप छान दििस होता तो. शाळेतुन सरळ घरी जाण्याऐिजी
पिल इकडतेतकडे फिरत रमतगमत चाििी होती. ततने पादहिं की शहरातीि मोठी 
माणसं तयांचं काम करत होते, जे काम किाचचत ततही एक दििस करत असेि.



ततने सिाई कामगारांना रस्ता झाडताना पादहिं. पसंनीप गल्िीमधीि 
एका बेकरीच्या िकुानात ततने नजर टाकिी, तेथीि बेकसल गरम पािाच्या िाद्या 
ओव्हनमधून बाहेर काढत होते आणण केकिर साखरेची पािडर टाकत होत.े 



कोबिे रस्तयािर माल्टबेच्या गोिामाजिळ ती थांबिी. तेथीि मािक 
घोड्याचा नाळ एका जलमनीत ठोकिेल्या िाकडािर िेकत होते आणण तंबाकू 
खाऊन थंुकत होते हे ती टक िािून पाहत होती.





तयानंतर शाळा आणण घर यांच्यामध्ये असिेल्या जंगिात ती जाऊन बसिी.
िसंत ऋतूमुळे सगळीकड ेसुंिर िुिे बहरिेिी होती. उबिार िाऱ्याचा स्पशल हळुिारपणे 
ततिा होत होता. स्ितःचं िुिांमध्ये रूपांतर होत असल्याचं ततिा िाटत होतं. ततचा 
हिका ड्रसे िुिांच्या पाकळ्यासारखा भासत होता.

"मिा हे सगळं खूप आिडत,ं" ती स्ितः असं म्हणत असिेिे ततने ऐकिं.



"मिापण," एका आिाजाने उत्तर दििं. पिल सरळ झािी आणण ततने आजूबाजूिा 
पादहिं. ततथे कुणीही नव्हतं. "तू कुठं आहेस?" ततने विचारिं. "खािी पहा," उत्तर 
आिं. पिलने खािी पादहिं. “तुझ्या उजव्या बाजूिा िगडाकडे असिले्या झाडाजिळीि 
जांभळ्या िुिांमध्ये मी आहे, एक हाड." पिलने तया हाडाकड ेएकटक पादहिं.
"तू बोिू शकतोस?" ती बडबडिी.
"कोणतयाही भाषेमध्ये," ते हाड म्हणािं.



"स्पेतनश मध्ये बोिू की जमलन. मी कोणतयाही आिाजच अनुकरण करू शकतो.”
तया हाडाने तुतारीचा आिाज काढिा जी सैतनकांना िेफ्ट राईट करताना िाजििी 
जाते. तयानंतर तयाने िाहणाऱ्या िाऱ्याचा आिाज काढिा, टपटप पडणाऱ्या पािसाचा 
आिाज काढिा. नंतर घोरण्याचा आणण लशकंण्याचा आिाज काढिा.

पिल जे ऐकत होती तयािर ततचा विश्िासच बसत नव्हता. "तू एक हाड आहेस," 
ती म्हणािी. "तू कसा काय लशकूं शकतो?"

"मिा मादहत नाही." हाड उत्तर िेत म्हणाि.ं "हे जग मी नाही बनिि.ं"



" हे अिभूत हाड, मी तुिा माझ्यासोबत घरी नेऊ शकते का?" पिलने विचारिे.
“तू नक्कीच नेऊ शकतेस," ते हाड म्हणाि.ं "खूप दििसांपासून मी एकटाच होतो. 

मी एका चेटफकणीच्या वपशिीतून खािी पडिो होतो, येणाऱ्या ऑगस्टमध्य ेएक िषल होईि
या गोष्टीिा. ती पुढे चाित गेल्यािर मी ओरडू शकिो असतो, परंतु मिा आता तीचं हाड 
बनून रहायच नव्हत.ं ती प्रतयेक जेिणात िसणामध्ये गोगिगाय लशजिून खायची आणण 
ततच्या संचधिाताबद्िि सतत तक्रार करायची आणण सारखी प्रश्न विचारायची. मिा 
तुझ्यासारख्या तरुण आणण आनंिी मुिीबरोबर रहायिा जास्त आिडिे.” 

पिलने ते हाड उचििं आणण हळूच ततच्या पसलमध्ये ठेििं. तयांचं बोिणं चािूच रहािं 
म्हणून ततने पसल उघडीच ठेििी आणण शाळेची पुस्तके ततथेच गितािर विसरून ती घराकड े
चािू िागिी.



ते हाड ततच्या आई िडडिांना िाखिण्यासाठी ती खूप उतसुक झािी होती आणण ते 
िाखिल्यािर काय होईि याचा अंिाज िाित होती. ती बोिणाऱ्या हाडाबद्िि सांगेि आणण 
ततची आई म्हणेि, "तू िक्त अशी कल्पना करत आहेस." ततचे िडीिही ततच्याशी सहमत 
असतीि आणण ते हाड बोिल्यािर तयांच्या अंगािर काटा येईि.

दहरिी पाने िसंत ऋतूच्या प्रकाशात चमकत होती. बेडूक डराि डराि करत होते. "आजचा 
दििस खूपच छान आहे." पिल म्हणािी. "जजथं आश्चयलकारक गोष्टी घडत आहेत - जसं तू 
मिा सापडणं."

"जसं तू मिा सापडणं!” तया हाडाने उत्तर दििं, आणण तो लशट्टी िाजिायिा िागिा 
तयामुळे रस्तयाने जाताना पिलिा आनंििायी िाटिं.



परंतु हे जास्त िेळ दटकिं नाही. खडकाच्या मागच्या बाजूने कुणीतरी आिं होतं आणण 
तयांनी सगळं बबघडिून टाकिं. ते तीन चोर होते आणण ते बंिकू आणण चाकू घेऊन आिे 
होते. हे कोणतया जातीचे प्राणी होते हे पिल सांगू शकिी नव्हती, कारण तयांनी झगे घातिे 
होते आणण मुखिटे िाििे होते. परंतु ते कू्रर होते आणण मोठ्या आिाजात बोित होत.े



"तुझी पसल मिा िे!" एकाने आिेश केिा. तयांच्यापासून सटुका करून 
घेण्यासाठी पिलने आनंिाने ती पसल तयांना दििी असती परंतु आता तयात हाड  
होतं.



"तुम्ही माझी पसल घेऊ शकत नाही," ती म्हणािी. ततिा स्ितःच्या
धाडसीपणाबद्िि आश्चयल िाटि.ं

"पसलमध्ये काय आहे?" िसुरा चोर पिलच्या डोक्यािा बंिकू िाित म्हणािा.



“मी आहे तयामध्ये!" ते हाड गुरगुरि.ं आणण ते सापासारखं िुसिुस आणण 
लसहांसारखं डरकाळी िोडायिा िागिं.

आणखी काही ऐकण्यासाठी ते चोर ततथं थांबिेच नाही. चोर इतक्या जोरात 
पळून गेिे की ते कोणतया स्तयाने गेिे हे सुद्धा कळिं नाही, आणण तयामुळे पिलिा 
हासू आिं. ते हाड सुद्धा हसि.ं



आत्ता जे काय घडिं होतं तयाबद्िि जोक करत आणण इकडच्या ततकडच्या गप्पा 
मारत ते तयांच्या रस्तयाने चािू िागिे. परंतु तेव्हढ्यात एका कोल््याने झाडाच्या 
पाठीमागून येत तयांचा रास्ता अडििा. तयाने फिकट जांभळ्या रंगाचं िुि कोटाच्या 
णखश्यात अडकििं होतं, तयाच्या हातात एक काठी होती. सगळं जग तयाचे टोकिार 
पांढरे िात पाहू शकिं असतं असं तो िात विचकून हसत होता. 



"अशीच थांब," तो म्हणािा. पिल शांत उभी रादहिी. "माझी जशी इच्छा होती 
तशीच तू आहेस," तो पुढे म्हणािा. "तरुण, गोंडस आणण नाजूक. तू माझं आज 
रात्रीचं जेिण असशीि." आणण तयाने पिलिा आलिगंन िेत घट्ट पकडि.ं

“ये िबाड सोड ततिा,” हाड ओरडि.ं "नाहीतर मी तुझ्या कानािा चािेि!”
"कोण बोित आहे हे?" कोल््याने आश्चयलचफकत होत विचारिं.
"एक भुकेिी मगर, जजिा कोल््या चे ताजे तुकडे खायिा खूप आिडतात." हाडाने उत्तर 

दििं.



िबाड कोल्हा तया चोरांसारखा इतक्या सहज िासणारा नव्हता. तयािा आजूबाजूिा 
कोणतीच भयानक मगर दिसिी नाही. पिलच्या पसलमधून जजकडून आिाज यते होता 
ततकड ेतयाने तनरखून पादहिं आणण हाड बाहेर काढि.ं "हे तर खूपच भारी हाड आहे. एक 
बोिणारं हाड. मिा असच काहीतरी खूप दििसांपासून पादहजे होतं.” आणण तयाने ते हाड 
तयाच्या णखश्यात ठेिि.ं हाड रडिं आणण तयाने गडबड केिी परंतु काहीही िायिा झािा 
नाही.

पिलिा ढकित कोल्हा घराच्या रस्तयाकड ेतनघािा. पिल खपू हंुिके िेत होती 
परंतु कोल््यािा अजजबात िाईट िाटत नव्हतं, तयाने तर ततचं रात्रीचं जेिण 
बनिून खायचा तनश्चयच केिा होता.



"कृपा करून कोल्हेिािा, जोपयंत मी मरत नाही तोपयंत मिा माझं हाड परत लमळेि
का?" 

“बरं, ठीक आहे,” कोल्हा म्हणािा, स्ितःच्या दिििारपणाचा तयािा ततरस्कार येत 
होता. पण शेिटी तयाने ते हाड ततिा दििं आणण ततने ते पसलमध्ये ठेििं.

"तू या सुंिर तरुण मुिीिा जजिंत ठेिायिा हिं, तुिा िाज नाही िाटत का !" हाड  
ओरडिं.

कोल्हा हसिा. "मिा का िाज िाटायिा पादहज?े मी जसा आहे तसाच राहणार. हे 
जग मी बनििं नाही.” 

हाडाने तयािा लशव्या द्यायिा सुरिात केिी. "तू लभत्रा आहेस.” हाड ततरस्काराने 
म्हणािा. “तू गटारीत राहणारा, िगंुध येणारा बिमाश आहेस!”

हे अपशब्ि त्रासिायक होत.े “गप्प बस, नाहीतर मी तुिाच खाईि.” कोल्हा गुरगुरिा.
"बोिणाऱ्या हाडािा कुरतडून खायिा िार मज्जा येईि... आणण ते िेिनेने ओरडत असेि.”

ततथून पुढे जाताना हाड गप्प राहीिं आणण पिल सुद्धा.





जेव्हा ते कोल््याच्या घरी आिे तेव्हा तयाने पिल आणण हाड यांना एका ररकाम्या 
खोिीत ढकििं आणण िरिाज्यािा बाहेरून कुिूप िाििं. पिल जलमनीिर बसिी आणण 
लभतंीकड ेएकटक पहात होती.

"मिा मादहत आहे तुिा कसं िाटतंय," हाड कुजबुजि.ं
"मी आताच कुठे जगायिा सुरिात केिी होती," पिल कुजबुजिी. "मिा हे संपिायचं 

नाही.”
"मिा मादहत आहे," हाड म्हणािं.



"आपण काहीच करू शकत नाही का?" पिलने विचारिं.
"मिा िाटतं मी काहीतरी विचार करू शकतो.” हाड म्हणािं. “पण मिा आत्ता काहीच 
सुचत नाही. मिा खूप िाईट िाटत आहे.”
"काय आहे ते?" पिलने विचारिं. ततने स्ियंपाकघरातून काहीतरी आिाज ऐकिा होता.”
"तो सुरीिा धार िेत आहे," हाड कुजबुजिं.

"हे िेिा!" पिल हंुिके िेत म्हणािी. "आणण आता काय आहे?"
“आता हा चुल्हीमध्ये िाकड ेटाकण्याचा आिाज आहे," हाडाने उत्तर दिि.ं



"धीट राहा," हाड कुजबुजि.ं पिल भीतीने थरथर कापत होती. ततिा 
स्ियंपाक घरात ओढून आणिं होतं, जजथे ती चुल्हीचा जाळ बघू शकत होती.

"मिा िाटतंय आता जास्त िेळ नाही िागणार." ततिा आता जव्हनगेर आणण 
तेिाचा िास येत होता. कोल्हा जेिणासोबत खाण्यासाठी कोलशबंीर बनित होता. पिलने 
हाडािा लमठी मारिी.

"हाड काहीतरी बोि जेणेकरून मिा बरं िाटेि.“
"तू मिा खूप वप्रय आहेस." हाड म्हणािं. 
"ओह, मिा पण तू खूप वप्रय आहेस," पिल म्हणािी. ततने कुिूप उघडण्याचा 

आिाज ऐकिा आणण ततच्या तोंडातून एकही शब्ि तनघािा नाही फकंिा ती डोळेही 
िरिाजाकड ेफिरिून बघू शकिी नाही.



"मिा तुझ्याशी असं करताना िाईट िाटतंय," कोल्हा सुस्कारा टाकत म्हणािा.
"माझं तुझ्याशी काहीही िैयजक्तक िैर नाही."

“यिब्बम!” हाड अचानक म्हणािं, तयािा मादहत नव्हतं तो असं का म्हणािा.
"काय होतं ते?" कोल्हा म्हणािा.
“यिब्बम सिबबब्ब्ल!” हाड मोठ्या सुरात म्हणािं.
“जिबरक सिबबब्ब्ल ददगरे!” आणण अचानक काहीतरी अनपेक्षित घडि.ं कोल्हा 
फकतीतरी इंच छोटा झािा होता.



“अलाम्बम चिनूक बेबोपित्त गीबोजिल!” हाड बोितच होत,ं आणण चमतकारच झािा.
कोल्हा सश्याच्या आकाराएिढा झािा होता.जे काही घडत होतं तयािर 

कुणीच विश्िास ठेऊ शकत नव्हतं, पिल नाही आणण कोल्हाही नाही, ज्याच्या शब्िांमुळे 
हे सगळं घडत होतं ते हाडसुद्धा नाही.

“इश्गूलक कीबोजककन यिबप्ि!” कोल्हा, कपड ेआणण सगळंकाही आता उंिराच्या 
आकाराएिढ झािं होत.

“स्क्रेब्बूयनत!” हाडाने आिेश केिा. तो उंिीर, म्हणजेच तो बुटका कोल्हा घाबरून 
बबळात घुसिा.



“मिा मादहत नव्हतं तू जाि ूकरू शकतोस!" पिल चफकत होत म्हणािी.
“मिाही मादहत नव्हतं," हाड म्हणाि.ं
"बरं, कश्यामुळे तू हे शब्ि बोििास?” 
"मिा िाटतं मिा हे मादहत असायिा हिं होतं," हाड म्हणाि. “ते असेच आिे,

आणण मिा ते बोिायचेच होत.े तया चेटफकणीबरोबर असताना मी किाचचत ते ऐकिे 
असतीि.”

“तू एक अिभूत हाड आहेस, मी आजचा दििस कधीच विसरू शकणार 
नाही!" पिल म्हणािी.





ते िोघे जेव्हा पिलच्या घरी पोहचिे तेव्हा अंधार झािा होता. ज्यािेळी िार उघडिं 
तयाच िणी आईने ततिा लमठी मारिी आणण तयानंतर िगेच िडडिांनीसुद्धा.

"तू कुठे होतीस?" तया िोघांना मादहत करून घ्यायचं होतं. "आम्ही काळजी करून 
थकून गेिो होतो.”



पिलिा कळत नव्हतं की आधी काय सांगायचं. ततने हाड हातात पकडिं. "हे हाड 
बोिू शकतं!" ती म्हणािी. आणण ततिा अपेक्षित होतं तसंच झािं. "बोिणारं हाड? 
पिल ही िक्त तुझी कल्पना आहे. ततचे िडीिही असंच काहीतरी म्हणािे. "तुमची 
मुिगी विििण आहे," असं बोिून ततिा अपेक्षित होतं तयाचप्रमाणे हाडाने तयांना 
आश्चयलचफकत केिं.

आई िडडिांना या धक्यातून बाहेर येण्याच्या आधीच पिलने दििसभर घडिेल्या 
साहसी गोष्टी सांगायिा सुरिात केिी आणण तया हाडाने ततिा मित केिी. पिलच्या 
आई िडडिांसाठी ही खूप मोठी गोष्ट होती. शेिटी तयांना तयाची सिय झािी.



नंतर ते हाड ततथंच रादहिं आणण तयांच्या पररिाराचा एक भाग बनिं. तयािा एका 
चांिीच्या ताटात लभतंीिर सन्मानाने जागा िेण्यात आिी होती. जवे्हा एकांत असायचा 
तेव्हा पिल तयािा ततच्या बेडिर घेऊन जायची आणण िोघे बडबड ेरात्री उलशरापयंत गप्पा 
मारत बसायचे. कधीकधी हाड गाणं म्हणून फकंिा एखािं िीणा िाजिण्याचा मधुर आिाज 
काढून पिलिा झोपी िािायचा.

जेव्हा कुणी घरामध्ये एकटं रहायचं तेव्हा तयाच्याबरोबर संभाषणासाठी हाड असायचं. 
जेव्हा तयांना संगीत ऐकायचं असायचं तेव्हातेव्हा तो तयांना सगंीत ऐकिायचा आणण 
कधीकधी तयांना ऐकायचं नसतानासदु्धा.

कैलडीकोट हॉनर बकु


